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 Hans Lindberg  
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 Elmer Eriksson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

 

Anslaget har satts upp: 2021-03-29 

 

Anslaget tas ner: 2021-04-20 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar digitalt på distans 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar digitalt på distans 

Urban Helmersson, upphandlingschef, deltar digitalt på distans, § 81-86 

Kerstin Rörsch, processledare UmeBrå, deltar digitalt på distans, § 87 
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§ 81 
Diarienr: KS-2021/00321 

Information: Fordonsupphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar upphandlingschef Urban 

Helmersson om fordonsupphandling. 
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§ 82 
Diarienr: KS-2021/00051 

Upphandling: Handledningstjänster, godkännande 

av förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20242 Handledningstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser grupphandledning, individuell handledning och 

konsultation till skolans och socialtjänstens verksamhetsområden. 

Avtalstid  

2021-10-01 – 2023-09-30 

Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 

Värde  

8 000 000 SEK  

Utvärdering  

40 % pris, 60 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 83 
Diarienr: KS-2021/00257 

Upphandling: Snittblommor och krukväxter – beslut 

om antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna antagande av leverantörer för löpande inköp av 

snittblommor och krukväxter till Umeå kommun och övriga 

avropsberättigade i enlighet med bifogat beslutsprotokoll, 

utvärderingsprotokoll och anbudssammanställning. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av snittblommor och 

krukväxter. Avtalsperioden är från 2021-05-01—2023-04-30 med möjlighet 

till 2 års förlängning. Umeå kommun har upphandlat 1 leverantör för 

löpande inköp av dessa produkter. 

 

Upphandlingen är utformad efter vilka blommor, snittblommor och 

krukväxter som köps utifrån tidigare statistik. Tidigare var det en fasta 

leveranskostnad på ca 170-200kr, nu kommer istället leveransen vara per 

kilometer vilket innebär 15kr/km vilket skapar en stor besparing för våra 

beställande verksamheter. Även priserna på de nya upphandlade 

produkterna skiljer sig stort mot tidigare då många av dessa ligger på över 

100% differens från tidigare. Utvärderingsgrunden var baserat på pris. 

Representanter från verksamheterna har utvärderat och kontrollerat 

resultatet. Upphandlingen har ett totalt värde på ca 2980 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Bifogat beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll och 

anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Karin Ask 

Pia Wangbergh 
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Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån 
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§ 84 
Diarienr: KS-2021/00050 

Upphandling: Skolläkare, antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Lindgrens bemanning och förvaltning som leverantör i 

upphandling 20351 Skolläkare. 

Ärendebeskrivning 

Avtal för skolläkare med specialistkompetens inom barn- och 

ungdomsmedicin eller allmänmedicin. 

 

Avtalstid  

2021-07-01 – 2023-06-30 

Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 

Värde  

5 000 000 SEK  

Utvärdering  

40 % pris, 60 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh  
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§ 85 
Diarienr: KS-2021/00284 

Upphandling: Skolskjutsar särskolan - antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Umeå Taxi Åkeri AB som leverantör av skolskjutsar för särskolan. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av skolskjutsar för särskolan. Delad upphandling, personbil 

respektive specialfordon med rullstolsplats. Utvärdering gjord på lägsta 

pris. Umeå Taxi Åkeri AB har lämnat lägst anbud i båda områdena. 

Beslutsunderlag 

Bilagor anbudssammanställning, beslutsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 86 
Diarienr: KS-2021/00285 

Upphandling: Färdtjänst med specialfordon - 

antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Umeå Taxi Åkeri AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av färdtjänst med specialfordon. 2 inkomna anbud. 

Utvärdering på pris. 

Beslutsunderlag 

Bilagor beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll och 

anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 87 
Diarienr: KS-2021/00237 

Utvecklingsanslag social hållbarhet 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

Individ- och familjenämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 863 tkr ur utvecklingsanslaget 

för social hållbarhet för projektet Operativt förebyggande team 

(arbetsnamn) skola/ socialtjänst samt, införande av insatsen SIG (Social 

insatsgrupp) - socialtjänst, gymnasieskola och polis i samverkan. 

  

Tekniska nämnden beviljas 975 tkr ur utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet för delprojekten Belysning för tryggare offentlig miljö, Östra 

Ersboda fotbollsplan och pumptrack, Ålidhem centrum, södra entrén och 

Aktivitet året om.  

 

Fritidsnämnden beviljas 1 300 tkr ur utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet för projektet Lovsatsningen - Gratis lovaktiviteter 2021. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas 550 tkr utvecklingsanslaget för 

social hållbarhet för projektet Budget-och skuldrådgivning för ekonomisk 

och social hållbarhet. 

 

Resterande del av utvecklingsanslaget på 312 tkr delegeras enligt 

delegationsordningen gällande oförutsedda utgifter, utvecklingsanslag till 

stadsdirektör med rätt att vidaredelegera, se beslut KS-2014/00594. 

 

Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera att-sats 1 
(se reservationstext under beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

2021 inrättades ett utvecklingsanslag för social hållbarhet som syftar till att 

bidra till att Umeå ska växa - tryggt och säkert.  
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Fyra ansökningar har kommit in: en gemensam ansökan från för- och 

grundskolenämnden, individ och familjenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, en från fritidsnämnden, en från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och en från Tekniska nämnden, med fem 

delansökningar. 

 

Utvecklingsanslaget har beretts av processledare för Umeå  

Växer-tryggt och säkert med stöd av en arbetsgrupp på Övergripande 

planering kopplat till mål 2 Umeå ska växa hållbart utan utsatta områden. 

Styrgruppen för Umeå växer-tryggt och säkert ställer sig bakom 

tjänsteskrivelsen. 

 

Anlaget har 6 mkr att fördela och ansökningarna uppgår till 5,8 mkr. 

Nämnd sökt summa 

IFN/FGN/GVN 2 863 000 

FN 1 300 000 

MHN 550 000 

TN 1 075 000 

summa 5 788 000 

 

Den kommungemensamma bredningen har utgått från anslagets kriterier 

som antogs av kommunstyrelsen den 9 februari se KS-2020/00958.  

 

Gemensam ansökan från för- och grundskolenämnden, individ och 

familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet. Ansökan utgår från tre delar. Den första är att arbeta i 

mellanstadiet med elever och deras familjer. Projektet vill inrätta ett 

operativt team för att identifiera och arbeta med barn som riskerar att fara 

illa. Den andra delen handlar om att arbeta i gymnasieskolan med att 

vidareutveckla konceptet – Människan bakom uniformen. Det handlar om 

att öka förtroendet mellan brandförsvaret, ambulansen, socialtjänsten och 

polisen med unga som i vissa fall saknar tillit till samhällets företrädare. 

Den tredje delen riktar sig till personer som är kriminellt aktiva, som 

handlar om att få stöd att komma ur sin kriminella livsstil. Projektet 
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handlar om att bygga ett team kring individen istället för att den ska söka 

stöd hos flera samhällsaktörer.  

 

Ansökan riktar sig till insatser som gynnar barn och ungdomar samt deras 

föräldrar. Åtgärderna som föreslås i ansökan motverkar framväxten utsatta 

områden samt segregation och kommer att bedrivas i samarbete mellan 

olika samhällsaktörer. Det bygger på en evidensbaserad praktik utifrån 

bästa möjliga kunskap. Projektet medfinansieras av respektive nämnd, 

avseende arbetsledning. 

 

Tekniska nämnden 

Nämnden har skickat in 5 delprojektansökningar som kommer bedömas 

separat. Tekniska nämnden ansöker om 50 % medfinansiering för alla sina 

projekt vilket är ett av kriterierna som särskilt beaktas i beredningen. 

Tekniska nämnden 

1. Fontänbelysning för tryggare centrum  75 000 

2. Trygga gångstråk i Obbola 100 000 

3. Östra Ersboda fotbollsplan och pumptrack  250 000 

4. Ålidhem centrum, södra entrén 150 000 

5. Aktivitet i parker året om  500 000 

Summa 1 075 000 

 

1. Belysning för tryggare offentlig miljö handlar om att belysa 

konstverket ”Fontänskulptur” på Renmarkstorget. Det kan ha en 

brottsförebyggande effekt att öka belysningen på brottsutsatta 

platser. Umeå centrum har högre andel brottslighet vilket denna 

insats skulle kunna bidra till att minska. Det primära syftet med en 

upplyst plats är dock att skapa ökad trygghet på platsen, särskilt för 

kvinnor är det viktigt att offentliga miljöer upplevs belysta, 

välvårdade och överblickbara. Det skulle också bidra till en attraktiv 

kommun med god livsmiljö. 

2. Tillgänglig skog handlar om att ersätta en trasig bro i Obbola som 

går över en bäck som leder till gångstigar i en skog. Projektets 

målgrupp är framförallt äldre och personer som har svårt att ta sig 

fram. Projektet bedöms inte uppfylla kriterierna för 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet.  

3. Östra Ersboda fotbollsplan och pumptrack handlar om att rusta upp 

en befintlig grusplan samt preparera en ny pumptrackbana i grus. 
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Målgruppen är barn och unga i närområdet som utgör en högre 

andel än jämfört med andra stadsdelar. Projektet bedöms uppfylla 

kriterierna för utvecklingsanslaget för social hållbarhet.  

4. Ålidhem centrum, södra entrén handlar om att ruta upp baksidan av 

Ålidhem centrum som utgör en betydelsefull mötesplatserna för 

stadsdelens befolkning, men också som upplevs som en otrygg 

plats. Syftet är att skapa en torgliknande miljö genom att möblera 

ytan och skapa ombonad och struktur. Projektet bedöms uppfylla 

till kriterierna för utvecklingsanslaget för social hållbarhet. 

5. Aktivitet året om handlar om att anordna belysning av 5 små 

pulkabackar och belysning av 20 närområdesparker. Projektet sks 

underlätta för utomhusaktiviteter för barn och ungdomar även 

under det mörka halvåret samt att förbättra tillgängligheten till 

närområdesparker för familjer. Projektet bedöms uppfylla till 

kriterierna för utvecklingsanslaget för social hållbarhet. 

Fritidsnämnden 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet. Ansökan handlar om att erbjuda och samordna gratis 

lovaktiviteter för alla barn och unga i Umeå kommun i förskoleklass från 6 – 

16 år. För många finns det ekonomiska hinder för att delta i 

fritidsaktiviteter. Genom generella insatser för alla barn möjliggörs möten 

mellan barn med olika social bakgrund. Lovaktiviteterna kan bidra till en 

minskning av oroligheter under loven. Projektet ska bedrivas i samverkan 

mellan bad, bibliotek, fritidsgårdar, fritidsbanbanken, föreningsliv och 

kulturskolan. 300 000 kronor avsätts för att driva Fritidsbanken. Projektet 

medfinansieras med befintlig personal från kulturförvaltningen och 

fritidsförvaltningen samt utrustning och material, lokaler, ideella krafter 

samt ordinarie föreningsbidrag. Fritidsnämnden uppskattar att 

medfinansieringen uppgår till 50 %. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet. Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer samt att 

ut reda möjlighet en till innovativa och digitala arbetssätt. Ansökan riktar 

sig till insatser som gynnar barn och ungdomar som lever i hushåll med 

ansträngda ekonomiska förhållanden. Hushåll där barnfattigdom, 

överskuldsättning och avhysning är förekommande. Det handlar om riktade 
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insatser mot områdena Ersboda och Ålidhem i linje med målet att hindra 

framväxten av segregation och utsatta område. En målgrupp är de 

föräldrar vars ekonomiska kunskaper och prioriteringar brister. Projektet 

riktar sig även till hushåll där ekonomiskt våld förekommer, framförallt i 

hushåll med barn. Projektet ska samverka med socialtjänsten och fritid 

unga. Projektet medfinansieras med 30 tkr i form av arbetstid vilket 

motsvarar 5 % av sökta medel. 

 

Resterande del av utvecklingsanslaget 

Det har inkommit fyra ansökningar under ansökningstiden varav 3 föreslås 

beviljas i sin helhet och en ansökan som förslår att 4 av 5 delprojekt 

beviljas, därefter återstår 312 tkr. För att stimulera ytterligare arbete inom 

kommunen, men också gärna i samarbeten med civilsamhälle eller 

näringslivsaktörer föreslås resterande del av utvecklingsanslaget att under 

2021 beredas av ansvarig tjänsteperson för beslut av stadsdirektör med 

rätt att vidaredelegera. Beviljade/avslagna ansökningar anmäls som 

delegationsbeslut till KSNAU. 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Kerstin Rörsch 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) yrkar: 
 
att återremittera för- och grundskolenämndens, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens och individ- och familjenämndens 
gemensamma ansökan om projekt 
 
att sökande uppmanas att omarbeta ansökan och återkomma innan årets 
utgång 2021 
 
att 3 mkr öronmärks ur utvecklingsanslag social hållbarhet 2021 för att 
omarbeta och genomföra det omarbetade projektet 
 
att ett omarbetat förslag har ett tydligt barnperspektiv, och inkluderar 
vårdnadshavare, skolpedagoger- och personal, samt lärarfacken 
 



Sida 15 av 52 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

att en ordentlig risk-/konsekvensanalys genomförs som en del av projektet 
med syfte att undvika ytterligare stigmatisering och negativa konsekvenser 
gentemot målgruppen och fysisk plats. 
 
att bilagor som hänvisas till i underlaget för beslut även finns tillgängliga 
för beslutsfattarna när beslutet ska fattas. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Mattias Larsson (C) – Ändringsyrkande om att även bifalla tekniska 
nämndens ansökan om tillgänglig skog (bro i Obbola) med 100 000 kronor. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot Bore Skölds (V) förslag om återremiss av den 

första att-satsen. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Mattias Larssons (C) ändringsyrkande. Ordföranden 

finner att utskottet avslår ändringsyrkandet. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera den första 

att-satsen. I ansökan saknas det ett tydligt samband mellan problembilden 

och dess orsak, samt hur åtgärderna bidrar till att elever klarar 

kunskapskraven. Det är också otydligt hur insatserna bidrar till ett ökat 

samhällsengagemang. Det är även anmärkningsvärt att frågan om 

personaltäthet och kompetensförsörjningen inte ingår i problembilden. 

Flera gånger hänvisas det till vikten av att klara kunskapskraven och hur 

studietiden är viktig, ändå saknas exempel på hur insatsen ska arbeta med 

just detta. Ingenstans framgår det att man avser att förstärka skolans 

personal med specialpedagoger eller andra kompetenser som möter ett 

barns pedagogiska behov. 

  

De lösningar som föreslås saknar dessutom aspekten att arbeta 

tillsammans med vårdnadshavare eller barnen i fråga. Det framgår inte 

heller att den möjligheten kommer arbetas fram, vilket rimmar illa med 

barnkonventionen artikel 12.  
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Ungdomsgården för mellanstadiets elever är en redan befintlig verksamhet 

där synpunkter om verksamheter bör gå att inhämta innan de föreslås som 

insatser som ska fortsätta och/eller förstärkas. 

  

I ansökan står det svepande meningar så som ”signaler”, ”indikationer”  

där man påstår en del allvarliga saker, utan att de framgår från vem/vars, 

och vem som mottagit denna information. Underlag som styrker dessa 

signaler och indikationer bör i en ansökan av denna karaktär finnas att ta 

del av som underlag för beslut. Därtill bör underlaget inarbeta ett tydligt 

barnperspektiv då det annars bäddar för att resurserna inte möter 

målgruppens behov. 

  

Processen att komma in med ansökan om att ta del av dessa medel har 

varit ansträngd på grund av en kort ansökningstid, något som såklart bara 

går att beklaga, men när kommunen planerar för denna typ av insatser 

menar vi att ovan beskrivna underlag och perspektiv är nödvändigt. Risken 

vi ser är att förtroendet bland den primära och sekundära målgruppen med 

det här förslaget kan bli allvarligt skadat. 

Beslutet ska skickas till 
Karin Isaksson 

Karolina Lundkvist 

Ann-Christine Gradin 

Rune Brandt 

Stefan Hildingsson   
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§ 88 
Diarienr: KS-2021/00263 

Stadsledningskontorets ansökan ur 

utvecklingsanslag digitalisering mars 2021 

Beslut 

Närings- och arbetsutskott beslutar  

 

att för Stadsledningskontoret ansöka totalt 126 tkr ur kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag för digitalisering. 

Ärendebeskrivning 

KSNAU kommer vid senare skede fatta ett samlat beslut om tilldelning 

utifrån underlag från samtliga förvaltningar/nämnder. Denna ansökan 

kommer då prövas tillsammans med samtliga case utifrån fastställda 

kriterier och tillgänglig budget. 

 

Stadsledningskontoret har för den egna verksamheten i första skedet 

identifierat tre case med fokus på automatisering som är aktuella att 

ansöka ur utvecklingsanslag för digitalisering. 

 

Det första caset gäller HR-funktionen och RPA avslut intermittenta 

anställningar ("timanställningar"). Syftet är att reducera manuell hantering 

och kvalitetssäkra data i personal- och lönesystemet samt därmed minska 

aktiva användar-ID i metakatalogen och därtill hörande licenskostnader.  

Sökt belopp för caset är 58 tkr. 

 

Det andra caset gäller Ekonomifunktionen och Uppdatering/komplettering 

av information kundkort. Varje månad behövs en 

uppdatering/komplettering av information för ca 300 kunder. Varje 

uppdatering av information tar ca 5 minuter per kund. Projektet avser 

automatisering av komplettering för tre punkter i så kallade kundkort. 

Denna uppdatering/komplettering sker dagligen men antalet varierar över 

året. Det är ett väldigt repetitivt arbete och det är relativt stor risk för 

mänskliga fel i den manuella hanteringen. Sökt belopp för caset är 34 tkr. 
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Det tredje caset gäller Ekonomifunktionen och Utskick av påminnelser. 

Projektet avser att ta fram information från power BI rapport gällande 

fakturor som snart förfaller, generera automatiskt mejl med påminnelse till 

användare. Idag skickas påminnelser manuellt ut en gång per vecka. Men 

med en automatiserad process skulle frekvensen kunna utökas, dvs en 

kvalitetshöjning. Det är ett väldigt repetitivt arbete och det är relativt stor 

risk för mänskliga fel i den manuella hanteringen. Sökt belopp för caset är 

34 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan - RPA avslut intermittenta anställningar 
("timanställningar") 

- Nyttokalkyl - RPA avslut intermittenta anställningar 
("timanställningar") 

- Ansökan - Uppdatering/komplettering av information kundkort 
- Nyttokalkyl Uppdatering/komplettering av information kundkort 
- Ansökan - Utskick av påminnelser 
- Nyttokalkyl - Utskick av påminnelser 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Birgitta Forsberg 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
Thomas Molén 
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§ 89 
Diarienr: KS-2020/00942 

Umebrå: reglemente 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Reglementet för Umeå brotts och drogförebyggande råd, enligt 

bilaga med kompletteringen att äldrenämndens ordförande och vice 

ordförande också ska ingå i rådet. 

 

Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå brotts- och drogförebyggande råd syftar till att minska brottslighet 

framförallt genom att möjliggöra samverkan inom kommunens olika 

verksamheter och mellan samhällets olika aktörer, som kan spela en 

brottsförebyggande och trygghetsskapande roll.  

 

Umeå brotts och drogförebyggande råd (Umebrå) har en 

samverkansöverenskommelse med polismyndigheten som fastställer mål 

och prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 

i Umeå. Detta reglemente utgår från den samverkansöverenskommelsen 

samt reglementet för kommunstyrelsen. 

 

Reglementet för Umeå brotts- och drogförebyggande råd ska beskriva 

ansvarsfördelning samt verksamhets- och arbetssätt. Kommunstyrelsens 

Näringsliv- och arbetsutskott fastställer reglemente för Umeå brotts- och 

drogförebyggande råd. Reglementet ska revideras varje mandatperiod eller 

vid behov. 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Umeå brotts- och 

drogförebyggande råd enligt kommunfullmäktiges reglemente för styrelser 

och nämnder. Kommunens tjänstepersoner för brottsförebyggande frågor, 
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Övergripande planering, är ansvariga tjänstepersoner och handläggare för 

rådet.  

 

Årligen redovisar Umeå brotts- och drogförebyggande råd sitt arbete i form 

av en verksamhetsberättelse som delges berörda organ samt anmäls i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Reglementet bifogas enligt bilaga.  

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med 
kompletteringen att äldrenämndens ordförande och vice ordförande också 
ska ingå i rådet. 
 
Bore Sköld (V) - Att under rubriken “Syfte”, sista meningen ändra texten 
som lyder “samt motverka överdrivet spelande som kan leda till 
brottslighet” till “samt motverka spelmissbruk”. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Lindbergs tillägg. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen inklusive tillägget. 

 

Avslag mot bifall till Bore Skölds ändringar. Ordföranden finner att 

utskottet avslår ändringsyrkandet. 

 
Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande. 
 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Granskog  
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§ 90 
Diarienr: KS-2021/00301 

Klimatneutrala Umeå 2030 v. 2.0 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att Umeå kommun samordnar och skickar in en ansökan till Energi-

myndighetens och Viable Cities utlysning Klimatneutrala städer 2030 – 

2.0. 

 

att på grund av tidsskäl i och med ett flyttat utskottsmöte uppdra till 

ordföranden Hans Lindberg att besluta om det färdiga förslaget till 

ansökan samt om Umeå kommuns medfinansiering och att 

delegationsbeslutet därefter anmäls till näringslivs- och arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå har genom medlemskap och styrelseplats i det nationella 

innovationsprogrammet Viable Cities och via Viable cities finansiering av 

satsningen på Klimatneutrala Umeå 2030 tagit stora steg för att Umeå 

fortsatt ska vara ledande på klimat- och hållbarhetsområdet, en 

förutsättning för en hållbar tillväxt. Satsningen skapar även goda och 

nödvändiga förutsättningar för att Umeå kommun ska nå de lokala 

miljömålen som beslutades i KF februari 2020, framförallt inom 

klimatområdet.  

 

Umeå blev i 2019 en av de nio svenska städer som beviljades medel från 

Energimyndigheten och Viable Cities för att bland annat arbeta fram en 

färdplan för en klimatneutral stad 2030. Genom satsningen Klimatneutrala 

Umeå 2030 har dessutom den expertis och kunskap som finns i Umeås 

starka portfölj av hållbarhetsprojekt haft möjlighet att samlas i ett 

innovationsteam (representanter från Umeå kommun, kommunala bolag, 

Umeå Universitet och RISE) för att i bred samverkan i teamet bidra till och 

utveckla Umeås färdplan mot klimatneutralitet. Innovationsteamet och 

andra samverkansparter i Umeå har även genomfört viktiga diskussioner 

om organisering, samverkan och utveckling av klimatomställningsarbetet. 
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I december 2020 fick Umeå, genom engagemanget i Viable cities, 

möjligheten att som en av de första städerna i Sverige teckna ett 

Klimatkontrakt 2030. Det är den första versionen av en helt ny mekanism 

för finansiering, innovation och partnerskap av klimatomställning som 

håller på skapas både nationellt och på EU nivå i linje med EU- 

kommissionens ”Mission Board for 100 Climate Neutral Cities 2030 – by 

and for citizens” och Viable cities mission.  

 

Energimyndighetens och Viable cities utlysning för Klimatneutrala städer 

2030 2.0 avser att stärka det pågående initiativet och öka 

omställningstakten för klimatneutralitet ytterligare och visar på de 

nationella myndigheternas vilja att stödja kommunerna långsiktigt för att 

möjliggöra nödvändig klimatomställning. Utlysningen fokuserar tydligt på 

Klimatkontrakt 2030:s centrala roll för att stödja systeminnovation och 

koordinering i kommunerna.  

 

Den nya utlysningen fokuserar, likt tidigare, även på att omställningen 

kräver bred samverkan och där blir det utvecklade 

innovationsteamet/omställningsfunktionen en nyckelresurs, i 

fortsättningen även med organisationer från civilsamhället. De olika 

aspekterna av hållbarhet ska inkluderas i arbetet och 

klimatinvesteringsplaner är ett viktigt verktyg som ska fortsätta utvecklas. 

Satsningen Klimatneutrala städer 2030 2.0 kan därmed fortsätta att stärka 

koordinering och projektportfölj för omställning till klimatneutralitet 

tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhället.  

 

Satsningen på Klimatneutrala städer 2030 2.0 ligger helt i linje med Umeå 

kommuns långsiktiga vision och målsättningar, specifikt mål 4: Umeå ska 

vara klimatneutralt till 2040. Satsningen kopplar även ihop klimat, miljö, 

social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet på liknande sätt som Umeå 

kommun har arbetat på under lång tid och satsningen kan således stärka 

det integrerade systematiska arbetet för en hållbar tillväxt. Genom 

satsningen kan Umeå fortsätta det redan påbörjade arbetet med en 

färdplan för ett klimatneutralt Umeå, samverka med alla aktörer i 

samhället och utveckla det integrerade hållbarhetsarbetet. Viable cities och 

utlysningens fokus på utveckling av Klimatkontrakt 2030 kan ytterligare 
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hjälpa till att strukturera klimatomställningsarbetet, så att aktörer i Umeå, 

nationellt och senare på EU-nivå samverkar på bästa möjliga sätt. 

 

De nio städer som var med i första omgången, däribland Umeå, har i 

utlysningen särskilt avsatta medel och därmed stora chanser till beviljad 

ansökan. Budgeten förväntas ligga mellan 8–10 miljoner kr för tre år, där 

Energimyndigheten bidrar med 50%.  

 

Övergripande planering föreslås koordinera en ansökan till 

Energimyndigheten/Viable cities tillsammans med Miljö och hälsoskydd 

och Näringslivskontoret, och i samverkan med övriga berörda 

samarbetspartners. Ett färdigt förslag för ansökan samt beslut om Umeå 

kommuns medfinansiering beslutas under april 2021. På grund av tidsskäl i 

och med ett flyttat utskottsmöte föreslås att utskottet uppdrar till 

ordföranden Hans Lindberg att besluta om det färdiga förslaget till ansökan 

samt om Umeå kommuns medfinansiering. Deadline för ansökan är den 28 

april 2021.  

Beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 

Philip Näslund 

Annika Myrén 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
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§ 91 
Diarienr: KS-2020/00796 

Teknisk ramjustering personalchef - revidering 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2021 om 922 tkr från 

kommunstyrelsen till kulturnämnden avseende 1,0 personalchef. 

Ärendebeskrivning 

Centrala Samverkans Gruppen (CSG) samverkade den 18 mars 2020 om att 

dåvarande befattningar som personalchef och personalstrateg för de fyra 

förvaltningarna Fritid, Kultur, Samhällsbyggnad och Stadsledningskontor 

omfördelas till två personalchefer. Ansvaret mellan de två nya 

befattningarna fördelades enligt följande: 

- Personalchef Fritid/Kultur 

- Personalchef Samhällsbyggnad/Stadsledningskontor 

 

När beslut togs om att decentralisera ekonomi- och personalfunktionen 

från 2020, fördelades medel avseende ekonomi- och personalchefer med 

medarbetare till en av de nämnder/förvaltningar som de arbetar för. Dvs 

medlen fördelades inte ut på alla nämnder, utan hölls ihop i den nämnd 

där personalansvarig förvaltningschef finns. 

 

Kommunstyrelsen avslog 2021-01-12 en ansökan från kulturnämnden och 

fritidsnämnden om en teknisk ramjustering från kommunstyrelsen till 

vardera nämnd om medel för 0,5 personalchef utifrån att det förslaget inte 

följde ovan nämnda princip. Chefskapet för personalchef Fritid och Kultur 

ligger hos kulturförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ställa 

sig bakom en eventuell teknisk ramjustering 2021 om 922 tkr avseende 1, 0 

personalchef från kommunstyrelsen till kulturnämnden. 

 

Kulturnämnden har i ett nytt beslut reviderat sin ansökan och föreslår en 

teknisk ramjustering om 922 tkr från kommunstyrelsen till kulturnämnden 

avseende 1,0 personalchef att gälla fr o m 1 januari 2021.  
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Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

Beredningsansvariga  
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§ 92 
Diarienr: KS-2021/00234 

Försäljning av fastigheten Umeå Täfteå 10:71 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till Mark och exploatering att utreda fastigheten Umeå Täfteå 

10:71 (Nätslingan förskola) för försäljning. Om försäljningssumman 

understiger 3 000 000 kr säljs fastigheten på delegation, annars ska 

ärendet åter upp i arbetsutskottet innan försäljning kan genomföras. 

Ärendebeskrivning 

Rubricerad fastighet förvärvades av Umeå kommun 1970 och bebyggdes 

med en villaförskola 1977. Sedan 2014 har ingen kommunal verksamhet 

funnits i byggnaden då barnen flyttades till den nybyggda förskolan Fyren i 

augusti 2014. 2015 fick därför Mark och exploatering fastigheten av 

Tekniska nämnden för utredning om försäljning. Efter att ärendet varit 

uppe för beslut i dåvarande Kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott (2015 KSAU) återlämnades fastigheten till Tekniska nämnden 

med motiveringen ”Efter den senaste tillströmningen av flyktingar finner 

nu socialtjänsten ett stort behov av att lokalerna finns kvar inom den 

kommunala verksamheten”. Lokalerna kom dock aldrig att användas för 

något behov för flyktingar utan har alltsjämnt stått tomma.  

Mot bakgrund av att Umeå kommun tidigare beslutat att sälja de 

fastigheter som inte längre behövs för kommunal verksamhet vill Mark och 

exploatering nu utreda förutsättningarna för försäljning och har för avsikt 

att sälja fastigheten via mäklare. 

Beslutsunderlag 

TN-2015/36. Överlämning till MEX 

KS-2015/749. Återlämning till TN 

TN-2020/24. Överlämning till MEX 

Beredningsansvariga 

Jenny Vindegard. Helen Nilsson 
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Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard.  Och Fastighet.  
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§ 93 
Diarienr: KS-2020/00740 

Lidnybruket 1 - Köpeavtal Umeboden AB 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna att köpeavtal skrivs med Umeboden AB, org. nr 559187-

0208, ett av Rico Estate Development AB bildat bolag, avseende 

fastigheten Lidnybruket 1 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Då köparen har behov av ett tidigt tillträde till fastigheten har Mark och 

exploatering träffat ett villkorat köpeavtal med Umeboden AB avseende 

fastigheten Lidnybruket 1 inom området Sandbäcken. 

 

Markanvisningsavtal har inte tecknats men köpeavtalet är i linje med 

tidigare tecknad avsiktsförklaring (KS-2020/00740). 

 

Försäljningen förutsätter att köparen etablerar Bauhaus inom fastigheten 

och köpeavtalet är bland annat villkorat av att ansökt mark- och bygglov 

inom fastigheten beviljas och vinner laga kraft. Markpris enligt tidigare 

beslut (KS-2019/00865). 

 

Köpeskillingen 28 323 600 kr överstiger Mark och exploaterings delegation.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal inkl. bilagor 

Beredningsansvariga 

Frida Lindström, Johan Sjöström 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga 
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§ 94 
Diarienr: KS-2021/00157 

Remiss: Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna remissvar enligt kommunledningsstabens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har skickat ut delbetänkandet Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) på remiss. 

 

Det är ett delbetänkande av 2020 års valutredning och behandlar frågor 

som rör otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröstning samt 

reformen med valsedelsställ. 

 

Många av de punkter som behandlas i utredningen ligger i linje med hur 

Umeå kommun redan arbetar i samband med val. Förslaget till yttrande 

koncentreras till de punkter som förtjänar en kommentar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens yttrande 2021-03-05 

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård  

Beslutet ska skickas till 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 

golshanak.fatahian@regeringskansliet.se  

 

  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:golshanak.fatahian@regeringskansliet.se
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§ 95 
Diarienr: KS-2020/00430 

Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att flytta sammanträdet från 20 april till 13 april kl. 13.00. 

Ärendebeskrivning 

Business Arena Norr genomförs digitalt tisdag 20 april, därför flyttas 

näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde till tisdag 13 april, kl. 13.00. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikation 

Ekonomi 

Upphandling 

Övergripande planering 

Mark och exploatering 
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§ 96 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt 

ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering. 

 

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) är ett av Föreningsbyråns stöd till 

föreningslivet som är specifikt riktat till Umeå landsbygd. Projektstödet 

syftar till att öka möjligheterna för föreningar och lokala 

utvecklingsgrupper att genomföra projekt, aktiviteter och insatser som 

gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Målet med projektstödet är 

att det ska bidra till ett eller flera av de utpekade målområdena i Umeå 

kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling. 

Föreningen Ungdomslyftet i Gravmark har beviljats 35 000 kr från Stöd till 

lokalt ledd utveckling. Beviljat medel ska användas för att ordna aktiviteter 

i danslogen på Café Storudden under sommaren 2021. Detta innefattar 

foto- och konstutställning, föreläsningar och eventuell dans och 

underhållning utifrån gällande pandemirestriktioner. Aktiviteterna ska vara 

öppna för alla att ta del av och danslogen kommer tillgänglighetsanpassas 

med rullstolsramp samt förbättring av in-/utfarter för färdtjänst. 

 

Föreningen Kroksjö Byalag har beviljats 5000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling. Beviljat medel ska användas för att investera i en braspanna till 

området runt Kroksjö byastuga. Braspannan kommer placeras i anslutning 

till byns isbana, vilken används flitigt av såväl barn som vuxna. Braspannan 

ska vara tillgänglig för alla att nyttja och kommer även kunna användas vid 

olika utomhusaktiviteter och arrangemang. 
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§ 97 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-03-23 

Remisser  

Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Umeå i 

Umeå kommun, Thorengruppen AB. Gymnasie – och 

vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Skolinspektionen. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 7 maj 2021. GVN 2021-03-24, KSNAU 2021-04-20, KS 

2021-04-27 

 

Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet 

Skellefteå i Skellefteå kommun, Thorengruppen AB, dnr 2021:721. 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till Skolinspektionen. 

Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 7 maj 2021. GVN 

2021-03-24, KSNAU 2021-04-20, KS 2021-04-27  

 

Miljödepartementet - Remiss av promemoria. Ordning och reda på 

avfallet. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickar kommunens yttrande till 

Miljödepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 

14 maj 2021. MHN 2021-03-18, KSNAU 2021-04-20, KS 2021-04-27 

 

Tillväxtverket - Fonden för en rättvis omställning - territoriella 

omställningsplaner, program, MKB. Övergripande planering samordnar 

remissen tillsammans med Miljö - och hälsoskydd. Katharina kontaktar 

sedan Tillväxtverket för möjlighet till förlängd svarstid. KSNAU 2021-03-02 

 

Miljödepartementet - Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för 

avfallsförbränning och livsmedelsindustri. Miljö – och hälsoskyddsnämnden 

för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar yttrandet till 
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Miljödepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 

7 maj 2021. MHN 2021-03-18, KSNAU 2021-04-20, KS 2021-04-27 

 

Katharina Radloff tar kontakt med Umeå energi och Vakin för ev. 

synpunkter samt skriver fram yttrandet för KS 

 

Länsstyrelsen - Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 

produkter. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till 

Länsstyrelsen. Sista dag att besvara remissen är 3 mars 2021 

 
Socialdepartementet - Remittering av Försäkringskassans och 
Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. 
socialförsäkringsbalken. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen 
är 24 maj 2021. Kommunstyrelsen kommer ej att yttra sig på remissen på 
grund av tidsbrist 
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§ 98 
Diarienr: KS-2014/00951 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

ändringsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2020-03-30 

innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige 

i lag eller annan författning. Arbetsordningen har, efter 

kommunfullmäktiges genomförda enkät, kompletterats med ett avsnitt om 

uppföranderegler i Umeå kommunfullmäktige samt förenklingar och 

förtydliganden av vissa paragrafer. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) –  att 
avsnittet uppföranderegler utgår. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Särskilt uttalande 
Bore Sköld (V) – Återkommer till kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Elmer Erikssons (M) m.fl. ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att utskottet avslår ändringsyrkandet. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

ändringsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Therese Stellén för publicering på umea.se.   
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§ 99 
Diarienr: KS-2020/00097 

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i 

praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), 

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1 /2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! enligt 

äldrenämndens och individ- och familjenämndens likalydande yttranden. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-01-27 yrkar Anders Ågren 

(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att LOV-systemet i Umeå ska garantera 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata 

hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. 

 

att ge i uppdrag till äldrenämnden samt individ- och familjenämnden att 

justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den 

kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika 

villkor. 

 

Äldrenämnden  och individ- och familjenämnden har yttrat sig och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-01-27, § 9 
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Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens protokoll 2021-01-28, § 10 

Äldrenämndens yttrande 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Elmer Erikssons 

m.fl. förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

IFN 

ÄN   
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§ 100 
Diarienr: KS-2020/00414 

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-

december 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna nämndernas internkontrolluppföljning för perioden januari- 

december 2020 enligt bifogade bilagor och gör bedömningen att den 

interna styrningen och kontrollen i kommunen är tillräcklig. 

 

att nämndernas rapporter ska överlämnas till kommunfullmäktige som ett 

anmälningsärende. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta 

regleras dels i kommunallagen dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll. I samband med att års-

redovisningen fastställs ska kommunstyrelsen lämna en bedömning av om 

den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Bedömningen görs 

utifrån nämndernas rapportering. Nämnderna har godkänt uppföljningen 

av respektive internkontrollplan och i beslut fastställt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. 

 

Nämnd

Beslut 

kontroll-

områden

Beslut 

riskanalys

Beslut 

intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

T3

KS värdering 

av nämnd-

ernas IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd   -   - Ja Ja Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå   -   -    -   -   -

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen   -   -    -   -   -
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Beslutsunderlag 

Nämndernas protokoll 

Nämndernas internkontrolluppföljning 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin 
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§ 101 
Diarienr: KS-2021/00255 

Utökning av IT - investeringsram år 2021 avseende 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att bevilja tekniska nämnden 1 800 tkr i ytterligare investeringsmedel 2021 

avseende IT-utrustning till elever inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde. Finansiering sker genom 

upplåning. 

Ärendebeskrivning 

TN har inkommit med en förfrågan om ytterligare investeringsmedel för IT-

utrustning till elever inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

Skolans styrdokument har förändrats och innefattar tydliga bestämmelser 

kring digital teknik och digital kompetens. Elever i Umeå kommuns 

gymnasieskolor har sedan 2008 haft varsin digital enhet. Fram till 2019 

hade alla elever samma typ av digital enhet (PC) och det gjordes ingen 

skillnad utifrån de behov/krav som utbildningen ställde. Numera har de 

allra flesta elever i gymnasiet utrustats med varsin Chromebook, eftersom 

många av de digitala tjänster och verktyg som krävs för deras utbildning är 

molnbaserade och därför klarar de sig med en enklare digital enhet. Detta 

innefattar även elever som går på introduktionsprogrammen.  

 

Några av gymnasieprogrammen kräver dock att eleverna har mer 

avancerade digitala enheter, varför dessa antingen har utrustats med en 

avancerad PC eller ibland en enklare PC. Gymnasiesärskolans elever har 

den digitala enhet som de har behov av. Elever inom SFI och 

vuxenutbildningen har tillgång till digitala enheter i datorvagnar. Årligen 

har ett antal digitala enheter återinvesterats för att underhålla 

datorvagnarna. Dessa verksamheter har precis som gymnasieskolan krav 
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kopplat till digitalisering i nationella styrdokument. Vissa delar i den 

nationella proven ska också skrivas digitalt. 

 

Befolkningsprognos 200228, P20 och uppskattat behov av antal enheter 

ger ett investeringsbehov på 7,2 mnkr. Tilldelad IT-investeringsram är 5,5 

mnkr. Utifrån osäkerhet kring enhetspris och valutakursförändringar 

avrundas beloppet uppåt till 1,8 mnkr för 2021.  

 

Förslag till beslut är ett beviljande av dessa medel för att säkerställa digital 

utrustning för gymnasieskolans elever utifrån volymökningen i 

verksamheten. Bedömningen är att detta är särskilt viktigt just nu när 

pandemin ställer krav på distansundervisning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TN Bakgrund och nuläge  

Protokoll TN  

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson 

Controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 102 
Diarienr: KS-2020/00943 

Samverkansöverenskommelse om samverkan och 

prioriteringar mellan Umeå kommun och 

Polismyndigheten 2021–2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Umeå kommun 
2021–2022 enligt bilaga.  
 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra ett långsiktigt och 

hållbart brottsförebyggande arbete för Umeå kommun och 

Polismyndigheten med gemensamma fokusområden och mål framtagna 

utifrån en lokal lägesbild. 

 

Samverkansmodellen 

Utgångspunkten för samverkan är en gemensam uppfattning om vilka 

samhällsutmaningar som finns lokalt samt en förståelse om att samverkan 

skapar förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. För att skapa 

en gemensam lägesbild används respektive organisations samlade 

kunskaper, erfarenheter och faktaunderlag. Medborgare och 

lokalsamhällets aktörer involveras i arbetet bland annat genom 

medborgardialoger och trygghetsmätningar. Ett tiotal lokala förebyggande 

råd har kunskap om varje områdes och stadsdels behov och kompletterar 

den samlade lägesbilden. 

 

De övergripande målen för samverkan mellan Polismyndigheten och Umeå 
kommun är att  

• minska brottsligheten i Umeå kommun  

• öka tryggheten i Umeå kommun  
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• minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, doping samt 
motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet. 
            

Målbild 
Umeå har idag inget utsatt område, och ska inte heller få det i framtiden.  

 

Prioriterade område och särskilt fokus på 

• Krafttag mot narkotika.  

• Öka förtroendet för samhällets företrädare.  

• Skapa trygga och säkra platser utifrån aktuell lokal lägesbild.  

• Motverka segregation och förebygga utanförskap.  
 

Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram 

Samverkansöverenskommelsen som årligen följas upp och redovisas för 

Umeå brotts- och drogförebyggande råd. 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelsen giltighetstid 2021–2024. Enligt bilaga.  

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Ändringsyrkanden: 
 
att under rubriken “Samverkansmodellen”, sista punkten i punktlistan, 
ändra texten som lyder “samt motverka överdrivet spelande som kan leda 
till brottslighet” till “samt motverka spelmissbruk”. 
 
att under rubriken “Målbild”, ändra första punkten som lyder “Krafttag mot 
narkotika” till “Krafttag mot narkotikahandel och substansmissbruk”. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Bore Skölds ändringsyrkanden. Ordföranden finner att 

utskottet avslår ändringarna. 
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Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ulrika Granskog 
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§ 103 
Diarienr: KS-2020/00725 

Medborgarlöften 2021–2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta medborgarlöften 2021–2022 enligt bilaga.  
 
Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarlöften är en förstärkning av den samverkansöverenskommelsen 
som skrivs mellan Umeå kommun och polisen. Syftet är att öka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet.  
 
Att göra medborgarna delaktiga och lyfta fram lokala problembilder och 
samhällsutvecklingen i stort är ett viktigt fokus i arbetet med 
medborgarlöften. Med anledning av att covid-19 och pandemin bröt ut 
under våren 2020 bedömde polisen det omöjligt att genomföra dialogerna 
och involvera medborgarna i framtagandet av nya löften. 
 
Därmed fastställde Umebrå att tidigare beslutade löftena antagna för 
perioden 2019/2020 fick kvarstå med några få justeringar och att endast 
lyfta in ett nytt löfte för kommande period där fokus skulle vara på krafttag 
mot narkotika. 
 
Medborgarlöften från 2019/2020 som lyftes bort 

• Umeå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos 
medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan 
upptäcka och motverka våld i nära relationer.  

• Umeå kommun och polisen ska fortsätta att arbeta tillsammans vid 
större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad trygghet. 
  

Av de två löften som lyfts bort pågår fortsatt arbetet kring att öka 
kunskapen om våld hos medarbetare inom respektive verksamhet i den av 
kommunfullmäktige beslutade handlingsplanen mot våld. Löftet om att 
fortsätta arbeta tillsammans vid större ungdoms arrangemang och 
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storhelger för ökad trygghet återfinns i Umebrås uppdragsplan för 
perioden 2021–2022. 
 
Förslaget på ny formulering kring medborgalöftet om krafttag mot 
narkotika: 
 

• Umeå kommun och polisen lovar att göra sitt yttersta för att skydda 
unga i Umeå från narkotika och andra droger. Fokus ska ligga på 
förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd.  

 
Under hösten 2020 har medborgarlöftena varit på remissrunda till samtliga 
nämnder i Umeå kommun och remissvar inkommit. Alla nämnder har ställt 
sig bakom kommande medborgarlöften för perioden med några 
reservationer. Ett remissvar har visat på språkliga förändringar i själva 
skrivningar till löften, ett remissvar har angett att man tidigare vill komma 
in i arbetsprocessen kring framtagande av förnyade medborgarlöften.  
 
Detta föranleder att Umebrå under 2021 ser över arbetsprocessen för 
Umeå kommuns deltagande i arbetet med medborgarlöften inför förnyade 
medborgarlöften för perioden 2022 - 2024. 
 
Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften 
(se bilaga).  

Beslutsunderlag 
Medborgarlöften 2021–2022. Enligt bilaga.  
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Ändringsyrkanden 
 
att behålla det borttagna medborgarlöftet om att bidra till ökad kunskap 
hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka 
och motverka våld i nära relationer. 
 
att ändra formuleringen ”… skydda unga i Umeå från narkotika och andra 
droger” till ”… skydda unga i Umeå från narkotikahandel och 
substansmissbruk. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 
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Avslag mot bifall till Bore Skölds (V) ändringsyrkanden. Ordföranden finner 

att utskottet avslår ändringarna. 

 

Reservation 
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkanden. 

Det oroar oss i Vänsterpartiet att övriga partier väljer att prioritera bort en 

ökad kunskap hos kommunens medarbetare om hur man kan upptäcka och 

motverka våld i nära relationer. Coronapandemin innebär en högre grad av 

social isolering och därmed ökade risker för de kvinnor och barn som bor 

tillsammans med en man som utövar våld. I den förvärrade situationen 

som vi står inför är det fruktansvärt illa genomtänkt att sänka ambitionen i 

det våldsförebyggande arbetet. Snarare bör vi växla upp detta och hitta 

sätt att höja kompetensen hos kommunens medarbetare i dessa frågor. 

Beredningsansvarig 
Ulrika Granskog, processledare UmeBrå 
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§ 104 
Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport februari 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport februari 2021 

Beredningsansvariga 

Anna Westerlund 

Anna-Karin Nilsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 
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§ 105 
Diarienr: KS-2019/00004 

Antagande: OPF-KL 2018, omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att omställningsstöd för förtroendevalda (enligt OPF-KL18) ska belasta 

kommunstyrelsen, oavsett vilken nämnd  som förtroendevald erhållit 

arvode från 

  

att beslutet gäller för kostnader som har inträffat från och med 1 jan 2019. 

Ärendebeskrivning 

Förtroendevalda som lämnar sitt uppdrag omfattas av bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) utifrån villkor 

som anges i avtalet. Omställningsstödet kan utges under maximalt 3 år 

fr.o.m. avgångsdatum om den förtroendevalde inte finner arbete under 

tiden. Beräkning av omställningsstöd görs i ett underlag med sammantagna 

arvoden det senaste året förtroendevald haft uppdrag.  

 

Kostnaderna för omställningsstöd har för 2019 och hittills för 2020 belastat 

berört partis budget. Kostnaderna beräknas till 680 000 kr 2020 och 

510 000 kr för 2021.  

 

Det är ett mycket stort administrativt arbete att räkna fram i vilka organ 

uppdragen utförts och att därefter fördela kostnader utifrån detta. 

Förslaget är att medel till omställningskostnader gällande förtroendevalda 

(enligt OPF-KL18) ska belasta kommunstyrelsen, oavsett nämnd som 

förtroendevald erhållit arvode från. 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Lena Höök Gustafsson 

Johan Gammelgård 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Larsson 

Johan Gammelgård 

Lena Höök Gustavsson 

Birgitta Forsberg 
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§ 106 
Diarienr: KS-2020/00278 

Förlängning av beslut att korta betaltider till 

kommunens leverantörer 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att förlänga beslutet att kommunen ska arbeta för att korta betaltiderna till 

kommunens leverantörer  

 

att ingångna avtal gäller, dvs rätt att faktura krav- och dröjsmålsränta gäller 

från ordinarie förfallodatum 

 

att åtgärden tidigareläggning av betaldatum är tidsbegränsad och gäller 

tom 31 augusti 2021, om behovet av åtgärd då bedöms kvarstå fattas 

beslut om ny tidsbegränsning   

 

att åtgärden förkortade betaltider ej avser betalningar till Umeå kommuns 

bolag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-04-02 att kommunen ska 

arbeta för att korta betaltiderna till kommunens leverantörer till och med 

30 juni för att hjälpa företag och näringsidkare i den utsatta situation som 

covid19-pandemin medfört. Ambitionen är att korta betaltiden för 

inkommen faktura till i genomsnitt ca 15 dagar - under förutsättning att 

verksamhet har kapacitet/förmåga att kontrollera och attestera faktura 

inom utsatt tid.  

 

Detta beslut har förlängts i omgångar till och med 30 april 2021 av 

kommunstyrelsen.  

 

Utifrån att det råder fortsatta restriktioner i samhället vilket påverkar 

många företag, föreslås att beslutet om att arbeta för kortare betaltider till 



Sida 52 av 52 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

kommunens leverantörer, KS-2020/00278, ytterligare förlängs till och med 

31 augusti 2021. 

 

Avgränsningen att beslutet om tidigareläggning av betalningar inte avser 

betalningar till koncernbolagen kvarstår. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Peter Juneblad 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Malin Westerberg Blom, redovisningschef 
 

 


